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1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

       Remont fontanny osiedlowej  "KOŃ" w Koninie ze zlecającym  Urząd Miejski w 

Koninie . 

 

 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych; 

 Przedmiotem remontu jest  remont  "Fontanny osiedlowej „KOŃ” w Koninie przy ul. 

Pl..Niepodległości oraz ul. Dworcowa  ; Działka  nr 218/26, Obręb :Czarków . 

Szczegółowo przedmiot i zakres robót określa dokumentacja projektowa i przedmiar 

robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są 

dokumentem kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w 

p.1.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania, odbioru robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 1.3 Wyszczególnienie i opis prac podstawowych - ocena  stanu technicznego 

poszczególnych elementów  fontanny osiedlowej ,dokumentacja fotograficzna 

zniszczeń celowych oraz eksploatacyjnych     

 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

1. Demontaż figury „konia” oraz zdeponowanie go w siedzibie firmy zajmującej 
się ochrona zieleni miejskiej na terenie miasta Konina –wykonane. 

2. Wykonać demontaż  okładzin  z podstawy głównej  pod figure „konia „ w celu 
odsłonięcia  istniejącego trzpienia żelbetowego. 

3. Dokonać demontażu rozet  wykonanych z płaskowników oraz kwadratu 
fakturowanego stanowiących podstawę  i wspornik pod nakrywy granitowe w 
kształcie „liścia kończyny „. 

4. Wykonać demontaż nakryw granitowych „liść kończyny „ wraz z istniejącą 
instalacja wodną ,umiejscowioną w części poziomej elementu. 

5. Rozebrać  okładziny z płyt granitowych ,osadzonych na dnie  misy fontanny 
,tworząc dostęp do podstawy trzpienia żelbetowego. 

6. Wykonać demontaż rozet ozdobnych stalowych wykonanych z płaskownika 
fakturowanego ,umiejscowionego w ścianach bocznych zewnętrznych  misy 
fontanny. 

7. Przystąpić do demontażu  uszkodzonych płyt granitowych cokołowych . 
8. Wykonać demontaż uchwytów od lamp oświetleniowych 
9. Przeprowadzić demontaż płyty granitowej ,zewnętrznej okładziny misy 

fontanny  
z pęknięciem pionowym. 

10. Wykonać demontaż półki ( nakrywy ) misy fontanny –uszkodzone 2 elementy  
granitowe. 

11. Wykonać wyburzenie trzpienia żelbetowego ,,po wcześniejszym 
zabezpieczeniu  
Pozostałych elementów okładzin przed wstrząsami oraz zanieczyszczeniem  

gruzem . 

12. Przyległy teren oczyścić z gruzu ,oraz wywieźć poza teren budowy . 
13. Wszystkie zdemontowane płyty granitowe należy poddać renowacji  ,w celu 

odzyskania właściwych standartów architektonicznych. 
14. Przeprowadzić renowacje rozet stalowych :podporowych oraz ozdobnych 

wraz z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych oraz nawierzchniowych . 



 

ROBOTY ODTWORZENIOWE 

 

15. Wykonać nowe zbrojenie trzpienia żelbetowego stanowiącego  podstawę 
główną postumentu „konia” . 

16. Zabetonować  postument główny ,zgodnie z wizerunkiem oraz wymiarami  
elementu zdemontowanego. 

17. Wykonać nową instalacje elektryczną do punktów oświetlenia wraz z 
odtworzeniem  uchwytów do lam oświetleniowych fontanny. 

18. Dokonać napraw ubytków betonu w odsłoniętej czaszy  misy fontanny,w celu 
uszczelnienia elementu  

19. Wykonać izolacje pozioma zabezpieczającą w części pionowej podstawy 
głównej oraz odsłoniętej czaszy misy fontanny . 

20. Przeprowadzić prace izolacyjne w miejscach wymiany pojedynczych  
elementów okładzin granitowych poziomych oraz pionowych. 

21. Rozpocząć układanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych o średnicy Ø 
32 mm ,kierunek montażu zgodny ze stanem istniejącym . 

22. Wykonać ponowny montaż wszystkich płyt cokołowych ,wraz z nowymi 
elementami wymienionymi w miejscach spękań elementu. 

23. Wykonać  montaż płyty bocznej zewnętrznej  misy fontanny ,zgodnie z 
zasadami  
sztuki kamieniarskiej . 

24. Dokonać montażu 2 szt płyt granitowych  półki (nakrywy ) misy fontanny 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

25. Wykonać ponowny montaż  okładzin z płyt  granitowych szarych na  
postumencie głównym  

26. Przystąpić do montażu  odnowionych rozet stalowych ,stanowiących  
wspornik pod płyty ( półki ) zgodnie z zasadami montażu śrób stalowych. 

27. Wykonać montaż półek granitowych (liść kończyny „wraz z osadzeniem  ich 
na istniejących rozetach stalowych  oraz   klinowanych w   kolumnie głównej . 

28. Wykonać ponowny montaż rozet ozdobnych  na ścianach głównych misy 
fontanny. 

29. Zabudować nową  podstawę ( półkę )pod figurę „konia” z płyty granitowej 
,mocowanej do podłoża za pomocą kleju  do elementów kamieniarskich . 

30. Osadzenie nowej figury „konia” na przygotowanej  kolumnie głównej . 
31. Wykonać ponowny montaż  wszystkich płyt  granitowych  spodu misy 

fontanny ,układanych  na klej . 
32. Zamocowanie nowych dysz fontanny w ilości 12 szt. 
33. Wykonanie montażu oświetlenia znajdującego się w czaszy niecki fontanny -

8 szt. 
34. Przystąpić do spoinowania oraz uszczelniania wszystkich  styków miedzy 

płytowych  istniejących oraz elementów montowanych . 
35. Wykonać renowację  wszystkich płyt  znajdujących się  w fontannie 

osiedlowej ,po wykonanych pracach  uszczelniających oraz uzupełniających. 
36. Przeprowadzić mycie oraz czyszczenie całej powierzchni  fontanny 

osiedlowej  prze przed przystąpieniem do wykonania impregnacji  
37. Wykonanie impregnacji zabezpieczającej wszystkie  elementy okładzin 

granitowych występujących  na ścianach fontanny osiedlowej. 
 

 

 



 

1.4. Prace towarzyszące:  

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
 - wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,  
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną    
  wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego    
   niezbędnych do wykonania robót, 
 - zniesienie lub wyniesienie poza obręb budowy materiałów, osprzętu oraz gruzu   
   uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem  
    Nadzoru miejsce,  
- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub  
   rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym, 
 - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,  
- przygotowanie zapraw,  
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie  
  wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,  
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,  
  wywóz  gruzu z rozbiórki,  
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz  
   wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,  
   Zakres  robót budowlanych: Roboty tymczasowe: 
 - zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem,  
- ochrona terenu budowy,  

 

1.5. Informacje o terenie budowy  

 Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi budowla fontanny wraz z 

otaczającym, przynależnym terenem. Zamawiający, w terminie określonym w 

dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację 

projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany 

do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

Organizacja robót budowlanych ; 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu 

Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii 

elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy 

prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 

nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 



wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis 

przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 

stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 

gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość wykonanego elementu, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, 

urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 

nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działanie uszkodzenia. Ze względu na lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do 

powiadamiania użytkowników o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi 

i o ewentualnych przerwach w dostawie mediów. Ciągi komunikacyjne i 

pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie 

technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z 

Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu.  

Ochrona środowiska  



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. W 
okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami,  
c) możliwość powstania pożaru.  
 
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy - ( Rozp. Min. Infrastruktury z 06 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.) Podczas realizacji robót 

budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być 

zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być 

poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy 

wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie 

do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o 

obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony 

osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach 

koniecznych także okulary ochronne: 

 a/ Obróbka kamieni na terenie budowy powinna być dokonywana w ogrodzonym 
miejscu, bez dostępu osób postronnych.  
 
b/ Stanowiska pracy obróbki kamieni oddalone od siebie o mniej niż 3 m 
zabezpiecza się ekranami o wysokości co najmniej 2 m. 
 
 c/ W pomieszczeniu, w którym w czasie wykonywania obróbki elementów 
występuje wydzielanie się pyłu, należy zainstalować na stanowisku roboczym 
wentylację z miejscowym wyciągiem powietrza. 
 
 d/ W czasie stosowania sprężonego powietrza do obróbki płaszczyzn kamienia 
pracownicy są obowiązani używać środków ochrony indywidualnej.  
 
e/ Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych pracownicy są 
obowiązani używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice 
ochronne, kaski, rękawice wzmocnione skórą oraz obuwie z wkładkami stalowymi 
chroniącymi palce stóp.  



 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  

Usytuowanie i organizacja zaplecza budowy zostanie uzgodnione z 

Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników okolicznych 

budynków.  

Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący 

niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również innych użytkowników terenu 

nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku 

zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do 

miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych 

miejsc.  

Ogrodzenie  

Wykonawca wygrodzi część terenu przy remontowanym obiekcie w celu 

składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, oraz 

dla pracy maszyn i urządzeń. Zabezpieczenie chodników i jezdni Wykonawca 

zobowiązany jest do usuwania na bieżąco (codziennie) zanieczyszczeń, gruzu z 

robót rozbiórkowych i uszkodzeń chodników i jezdni powstałych w skutek 

prowadzenia robót.  

1.6 Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień 

(grupy, klasy, kategorie robót w zależności od ich zakresu) 

 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika 

Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień 

jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na 

potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje 

nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe 

kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 



pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięć cyfr określa kategorie. 

Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do zweryfikowania 

prawidłowości poprzednich cyfr. 

 Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień  

4511.0000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów    
            budowlanych; roboty ziemne  

 45111.220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu  
45262600-7 -Różne specjalne roboty budowlane zbrojenie/betonowanie  
45330000-9 -Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
45453000-7 -Roboty remontowe i renowacyjne  
45453100     Roboty konserwatorskie restauracji kamienia  
45310000-3  Roboty i instalacje elektryczne  

 
1.7 Określenia podstawowe  

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 

opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót,  

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na 

roboty budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, 

oraz projektu budowlanego,  

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: - budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi, - budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową 

wraz z instalacjami i urządzeniami, - obiekt małej architektury.  

Wykonawca - firma wybrana przez Inwestora na drodze przetargu, realizująca 

cały zakres robót objętych umową.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

Inspektor Nadzoru (Inżynier/ Konserwator) - osoba wyznaczona przez 

Inwestora, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji umowy  

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielki obiekt, a w 

szczególności: - kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury; - posągi, 

wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; - użytkowe służące rekreacji 

codziennej i utrzymania porządku  

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 

a niestanowiącego bieżącej konserwacji.  



Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 

 Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie.  

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru, konserwatora czy Projektanta. 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych.  

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.  

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny 

spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności 

wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wykonawca jest 

zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 



świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

 2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli 

Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z 

jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 2.3 Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość zastosowania materiałów równoważnych w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inwestora. 

 3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie 

realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące 

w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na 

budowie.  

4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 



 Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający 

uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i 

ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych  

właściwości przewożonych materiałów.  

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 

 - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru . 

 Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis 

przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące 

przepisy i normy wykonania i odbioru robót, jak również wytyczne 

projektantów opisane w dokumentacji projektowej.  

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca ma 

obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń 

opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i 

instalację.  

5.1 Zakres robót budowlanych określa dokumentacja projektowa pt. " 

REMONT FONTANNY OSIEDLOWEJ  „KOŃ W KONINIE „ 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

6.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i 
przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robot, możliwości 



techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robot,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością     
wykonywanych robot,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku    
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robot.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego 
zakresu robót. Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:  

- jakość użytego materiału, 
 - atesty na materiały i urządzenia,  
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  
- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny 
 - aprobaty techniczne lub certyfikaty,  
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,  
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- jakość i trwałość wykonanych robót, 
 - zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.  
- protokoły z pomiarów i badań.  

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe i procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy 

przekazać Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem 

badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.  

 



7.0 WYMAGANIA OBEJMUJĄCE PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w 

przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeń ustalonych z 

Zamawiającym. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jednostką obmiarową są: jeden metr kwadratowy 

powierzchni - jeden metr sześcienny - objętości jeden metr bieżący. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdziekolwiek w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Opis sposobu odbioru robót konserwacyjno-budowlanych. Powyższe 

roboty podlegają następującym odbiorom:  

1) Odbiór częściowy i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) Odbiór ostateczny/ końcowy.  
 3) Odbiór pogwarancyjny.  
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego 

zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami 

umownymi dla przedmiotowego zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie 

protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór 

robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
2. protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających,  
3. protokoły odbiorów częściowych, 
 4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie ze ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ),  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robot. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.  



8.2 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót 

 Roboty należy wykonać zgodnie z:  
- dokumentacją techniczną  
- harmonogramem prac  
- poleceniami inspektora nadzoru.  
- odbioru robót należy dokonać po przygotowaniu dokumentacji.  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.1. jako „Odbiór ostateczny robot (końcowy)”.  

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚĆI  

9.1. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH  

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 

uwzględnione w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne 

czynności, badania i wymagania.  

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie 

ryczałtowe robot będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i transportu na teren    
   budowy,  magazynowania,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem  
   podatku VAT.  
- cena jednostkowa obejmuje 1m2 lub 1 m3  
- roboty przygotowawcze.  
- roboty rozbiórkowe poszczególnych elementów fontanny. 
- wywóz materiałów z rozbiórki.  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 - opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko.  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA  



10.1. Normy techniczne postępowania i stosowania materiałów i urządzeń  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje Karty techniczne wyrobów i produktów 
stosowane do prowadzenia prac remontowych  
10.3. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.     
   2016 z  poźn. zmianami) 
 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr  
    92, poz. 881),  
 
10.4. Rozporządzenia 

 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z poźn. zmianami), 
 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu deklarowania zgodności wyrobu budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków   
   technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z 2004r 
. - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia    
   1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego  
stosowania  wyrobów budowlanych, 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji  
    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony  zdrowia, 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w 
sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIÓRKOWE  FONTANNY OSIEDLOWEJ „KOŃ”  

 
 CPV - 4511.0000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne  

CPV - 45111.220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu  

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące rozbiórki wszystkich elementów niezbędnych przy realizacji 
zadania: „Kompleksowy remont fontanny „KOŃ” w Koninie na skwerze zieleni miejskiej 
Pl. Niepodległości / ul. Dworcowa ,znajdującej się na działce nr 218/26 
1.2 Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do 
opracowania Dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu na realizację 
robót, których przedmiotem w całości jest wykonanie kapitalnego remontu fontanny 
osiedlowej . 
 1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie podstawowe czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórki 
poszczególnych elementów fontanny osiedlowej „Koń „ ujętych w pkt.1.1:  
 
Roboty podstawowe:  
a) rozbiórka trzpienia żelbetowego ,wraz z figurą „Konia”, 
 b) rozbiórka płyt granitowych , 
 c) rozbiórka instalacji wodnej .  
d) rozbiórka uszkodzonych elementów granitowych,  
e) demontaż  oświetlenia 
f) wykonanie prac porządkowych,  
g) wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
 
 Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie 
stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. Należy 
uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. Wielkości 
poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości 
składowanego materiału.  
 
1.4.Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania oraz 
za zgodność z dokumentacja przetargowa, SST-00 „Wymagania ogólne” i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
 
2. Materiały  
Do wykonania robót rozbiórkowych ww. elementów nie są wymagane żadne materiały.  
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. Sprzęt ten musi być bezpieczny dla osób go obsługujących oraz 
wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Sprzęt budowlany powinien 



odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót , zaakceptowanym przez Inżyniera ( Inspektora Nadzoru).  
 
4. Transport 
 Gruz z rozbiórki fontanny należy transportować na dół za pomocą wyciągu . Gruz na 
miejsce składowania należy transportować samochodami ciężarowymi np. skrzyniowymi 
samowyładowczymi lub w kontenerach na odpady stałe.  
 
5. Wykonanie robót Wymagania ogólne:  
5.1. Rozbiórka elementów fontanny. Demontaż należy prowadzić w taki sposób, aby 
umożliwić dokładne odtworzenie wymienianych elementów. Roboty rozbiórkowe 
elementów konstrukcyjnych należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem Kierownika 
Budowy. Elementy granitowe  należy rozbierać ręcznie z zachowaniem dużej 
ostrożności (praca na wysokości). Rozebrane elementy konstrukcyjne  oraz pozostałe 
elementy należy transportować na miejsce składowania lub bezpośrednio do kontenera 
za pomocą zsypu budowlanego do gruzu. Pręty zbrojeniowe  oraz pozostałe elementy 
metalowe należy demontować z zachowaniem szczególnej ostrożności nie należy tych 
elementów rzucać na dół w sposób niekontrolowany. Rozbiórkę trzpienia (podstawy 
)należy wykonywać z rusztowań lub przy użyciu podnośników. Prace rozbiórkowe należy 
prowadzić w taki sposób aby opady atmosferyczne nie zalały użytkowanego obiektu. W 
razie konieczności rozebrane połacie należy zabezpieczycie poprzez zakryć 
szczelnie plandekami.  
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. 
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.  
 
5.2. Rozbiórka elementów naświetli należy prowadzić ręcznie. Należy w pierwszej 
kolejności usunąć okładziny granitowe, a dopiero później należy demontować ramy 
podpór  z płaskownika .Roboty należy wykonywać z rusztowań zewnętrznych. 
 
5.3. Wywóz i utylizacja odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu 
zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
rozbiórkowych należy wykonać : a) wszelkie niezbędne zabezpieczenia, b) wygrodzenia 
stref bezpieczeństwa, c) wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu  
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Warunki ogólne” Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami.  
6.2. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z 
wymogami ustawy.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”  
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 
8.2. Roboty wymienione w ST-00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 



 8.3. Zakończenie odbioru  kapitalnego remontu fontanny odbywa  spisaniem  
protokołem, który powinien zawierać stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania z zamówieniem. 
 
 9. Podstawa płatności  
 
9.1 Ustalenia ogólne. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki 
ogólne”  
9.2. Płatności. Należy wykonać zakres robót wymieniony w ST-00 „Warunki ogólne” 
Cena robót obejmuje :  
 a) prace pomiarowe i pomocnicze,  
b) transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów,  
c) zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią,  
d) zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem zalaniem  
e) przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 
 f) czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów 
z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
g) załadunek i wyładunek gruzu,  
h) koszt składowania i utylizacji gruzu, i) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
 10. Przepisy związane  
10.1. Normy Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 10.2. I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
45262600-7 ROBOTY BUDOWLANE ZBROJENIE -BETONOWANIE  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich i zbrojarskich związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego pod nazwą : Kompleksowy remont fontanny osiedlowej „KON” w Koninie  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.zrealizowana w 
Koninie przy ul Pl. Niepodległości/ul Dworcowa.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiających i 
mających na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych występujących w 
obiekcie. W zakres tych robót wchodzą roboty obejmujące: 
•zbrojenie konstrukcji prętami gładkimi i żebrowanymi, 
•wykonanie trzpienia żelbetowego  
•wykonanie  deskowań 
•osadzenie marek i kotew stalowych w elementach żelbetowych. 
•inne prace zbrojarskie i betoniarskie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową ,SST i poleceniami 
inspektora nadzoru 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST0„Wymagania ogólne” 
2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami 

wiotkimi stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-

84023/6: AIIIN (B500SP) oraz stal klasy AI, gatunku St3S, stal kształtowaS235JR 

2.2.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej .Powierzchnia 

walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem. 

2.2.3. Wymagania przy odbiorze Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-H-93215.Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów 
musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
–nazwa wytwórcy; 
–oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215;–numer wytopu lub numer partii; 
–wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej; 
–masa partii; 



–rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej  
  wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każ-dej wiązki) muszą znajdować się    
  następujące informacje: 
–znak wytwórcy; 
–średnica nominalna; 
–znak stali; 
–numer wytopu lub numer partii; 
–znak obróbki cieplnej. 
 
2.2.4. Drut montażowy. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu 
stalowego, tzw. wiązałkowego. 
2.2.5. Podkładki dystansowe Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek 
dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do 
prętów 
 
2.3. Masa betonowa gotowa z atestem  
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.Wymagania do betonu użytego do budowy – 
wg projektu konstrukcji. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 
206-1:2003.Beton klasy min. C16/202.4. Deskowania systemowe 
Do wykonania deskowań należy stosować dowolne deskowania systemowe 
posiadająca) Deskowania systemowe przestawne do ścian i stropów. Deskowanie 
powinno składać się z tarcz łączonych na złącza łatwe do założenia i zdjęcia. Tarcze 
mogą być drobno, średnio i wielkowymiarowe.  
b) Do ścian z betonu zwykłego lub betonów wodoszczelnych w deskowaniu 
średniowymiarowym mogą być stosowane dwa rodzaje deskowań; - o pionowym 
układzie tarcz - o poziomym układzie tracz - dla konsygnacji o powtarzalnych rzutach, 
lecz o różnych wysokościach kondgnacji.  
c) Szerokość tarcz deskowania o układzie pionowym oraz długość tarcz deskowania o 
układzie poziomym powinny odpowiadać zasadom koordynacji modularnej 
projektowania budynków. Wysokość tarcz pionowych powinna odpowiadać wysokości 
betonowych ścian, a w układzie poziomym wielokrotność szerokości tarcz powinna być 
ilorazem otrzymanym z podzielenia wysokości ściany przez szerokość tarczy. 
 d) Urządzenia regulujące odstępy między przeciwległymi tarczami (rozpórki, ściągi) 
powinny umożliwiać wy-konanie ścian betonowych, o różnych grubościach oraz 
zabezpieczać niezmienność zmontowanego zestawu tarcz deskowania.  
e) Zmontowane zestawy deskowań należy usztywnić podporami zabezpieczającymi je 
przed przesunięciem lub odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowań w 
stosunku do wytrasowanej linii ścian. 
 f) Konstrukcja ram tarcz drewnianych średniowymiarowych powinna być wykonana z 
krawędziaków lub kątowników stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub 
świerkowych grubości 32 mm, jednostronnie struganych lub z materiałów 
drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o grubości zapewniającej całkowitą 
sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań mieszanką betonową). Drewniane ramy 
tarcz i poszycia powinny być impregnowane. Całkowita masa tarczy przewidzianej do 
przestawienia ręcznego nie powinna być większa niż 60 kg.  
g) Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostów roboczych przy betonowaniu 
ścian winny być układane na konstrukcji nie związanej z deskowaniem, przystosowanej 
do przeniesienia obciążeń pomostu. 
 h) Wszystkie tarcze deskowania powinny być oznaczone. W przypadku powtarzalnych 
układów ścian na wyższych kondygnacjach układ tarcz deskowań przestrzennych 
powinien być zachowany jak na niższej kondygnacji. 
 i) Deskowania należy ustawić do pionu i poziomu, rozpoczynając montaż tarcz od 
naroży ścian. Połączenia ścian stykających się ze sobą należy odeskować jednocześnie. 
Wskazane jest ustawienie deskowań na całym obwodzie ścian w postaci zamkniętego 
pierścienia. W celu uzyskania otworów okiennych i drzwiowych można między 



elementami deskowania umieszczać zastawki (ramki). Po zestawieniu deskowań należy 
sprawdzić prawidłowość ich zestawienia i szczelność.  
 
2.5. Stal zbrojeniowa  
2.5.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne stall zbrojeniowej  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0„Wymagania ogólne”.Sprzęt 
używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od , odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości drgań min. 6000drgań/min łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0„Wymagania ogólne”. Pręty do 
zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami).Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas 
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:–90 minut przy 
temperaturze otoczenia +15°C–70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C–30 minut 
przy temperaturze otoczenia +5. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST0„Wymagania ogólne”. 
5.2. Organizacja robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty zbrojarskie i betoniarskie. 
5.3. Przygotowanie zbrojenia 
5.3.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN91/5-10042,a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
5.3.2. Czyszczenie prętów .Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy 
oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub 
zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, bądź też przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



5.3.3. Prostowanie prętów. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 
młotków. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych .Cięcie prętów należy wykonywać przy 
maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 
cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.3.5. Odgięcia prętów, haki Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu 
haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od 
krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi10d dla stali A-
III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o 
średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których 
zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować 
średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i 
prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków 
i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Nie-
dopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.4. Montaż zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne 
otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie 
prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego po-winna wynosić co najmniej: 
a)0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych; 
b)0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych; 
c)0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali; 
d)0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów; 
e)0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. Układanie 
zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po 
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.4.2. Montowanie zbrojenia. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w 
dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, 
zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o 
średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i 
słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów – na przemian. 
5.5. Wykonywanie robót betoniarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne– 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 iPN-63/B-06251;–Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.5.2. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
–Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pompę przystosowaną do 
podawania mieszanek plastycznych;  
–Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny; 
–Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy 



mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m) 
.5.5.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:–
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy niewiększej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej 
;–Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora; 
–Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–
8 cm w warstwę po-przednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund, po czym wyjmować powoli wstanie wibrującym; 
–Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora.Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 
m. 
5.5.4. Przerwy w betonowaniu –Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach 
uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem; 
–Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem; 
–Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
–usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego; 
–obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
–W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
–Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać dwóch godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-przednio ułożonego betonu. 
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
•Temperatura otoczenia Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 
niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem; 
•Zabezpieczenie podczas opadów Przed przystąpieniem do betonowania należy 
przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpie-
czenia odkrytych powierzchni świeżego betonu; 
•Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich 
temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
;Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa  powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja; 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.6. Wykonywanie deskowań Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projektu technologicznego 
deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 



masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać:  
- szybkość betonowania, 
 - sposób zagęszczania,  
- obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowania powinna spełniać 
następujące warunki: 
 - zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 - zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
- zapewniać odpowiednią szczelność, - zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność użycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Zaleca się stosować deskowania systemowe 
5.9. Usuwanie deskowań i rusztowań. 
 a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 
osiągnie wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.  
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający 
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.  
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być 
dokonane po usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania 
rozdeskowanych fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy 
przeprowadzić w takiej kolejności aby nie wywołać szkodliwych naprę-żeń we 
wznoszonej konstrukcji. 
 d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu 
następujących zasad: - usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się 
bezpośrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne,  
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 
częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej 
powinny być pozostawione stojaki w o dległości nie większej niż 3 m,  
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości, 
 e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:  
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru 
konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej 
nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych 
wytycznych w tym zakresie, 
 - usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton · dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim 
- 15 MPa w stropach i 2 MPa w ścianach, · dla konstrukcji betonowych i żelbetowych 
wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w 
ścianach, · dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej 
wytrzymałości betonu, a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% 
projektowanej wytrzymałości betonu,  
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, 
sprawdzić starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, 
pokryć środkami zmniejszającymi przy-czepność betonu,  
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem. 
 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0„Wymagania ogólne”. Kontrola 
jakości robót wykonania betonu i zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 
sprawdzić zgodność przywieszek z zamówieniem; Dopuszczalne tolerancje wymiarów w 



zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów:–
otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny ;–rozstaw prętów w świetle: 10 mm; –odstęp od czoła 
elementu lub konstrukcji: ±10 mm; –długość pręta między odgięciami: ±10 mm;–
miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. Niezależnie od tolerancji podanych powyżej 
obowiązują następujące wymagania:–dopuszczalne odchylenie strzemion od linii 
prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać3%;–liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie; –różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 
cm; –różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. Przy odbiorze 
betonu gotowego należy sprawdzić jego zgodność z dokumentacją projektową. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zawarte są w w STO Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”. 
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny być wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
7.2. Odbiór końcowy Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego 
zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
–zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową; 
–zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach; 
 –rozstawu strzemion; 
–prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów; 
–zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w . ST0„Wymagania 
ogólne” 
 
.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1. Normy 
•PN-ISO 6935-1:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
•PN-ISO 6935-1/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania. 
•PN-ISO 6935-2:1998Stal do zbrojenia betonu. 
•IDT-ISO 6935-2:1991Pręty żebrowane 
•PN-ISO 6935-2/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania 
•PN-B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
.•PN-B-03264Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
•PN-EN 206-1:2003Beton. 
•PN-EN 196-1:1996Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
•PN-EN 196-3:1996Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości 
.•PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
•PN-B-30000:1990Cement portlandzki. 
•PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
•PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
8.2. Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:–Instrukcja 
zabezpieczenia przed korozją konstrukcji;– Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
 
 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA Z HYDROIZOLACJĄ 45330000-9 

1. Wstęp  

1.1.0. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

remontowanej fontanny "KOŃ"  na Pl .Niepodległości oraz ul .Dworcowej w Koninie 

1.1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji zasilania i odbioru wody z remontowanej fontanny 

"KOŃ" na Pl. Niepodległości  oraz ul. Dworcowej w  Koninie oraz jej izolacji i 

zabezpieczenia. W pierwszej kolejności należy dokonać rozbiórki  instalacji 

wodociągowej  zlokalizowanej w obrębie nakryw granitowych (liść kończyny ) 

połączonych z dyszami fontanny  W ramach prac naprawczych należy wykonać 

hydroizolacje - spełniające wymagania określone w normach i aprobatach technicznych. 

Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni 

betonowych i kamiennych służą preparaty produkowane na bazie cementów 

szybkowiążących, i mas uszlachetniających dostarczane w postaci sypkiej, 

odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.  

1.1.4. Podstawowe określenia  

Podstawowe określenia dotyczące instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej są zgodne z 

normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych 

„INSTAL” - komisja koordynacji branżowej.  

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową poleceniami projektanta, 

2.0. Materiały 

2.1. Instalacja wodociągowa.  

Rurociągi miedziane o połączeniach wykonywanych poprzez zaprasowywanie złączy:  
kompletny system instalacyjny składający się z miedzianych rur i złączek w  średnicach 
od Φ 12 mm do Φ 108 mm. System wykonany z miedzi.  zaprasowywanie złączy za 
pomocą zaciskarek. 
 
2.2.hydroizolacja 
Projektuje się wykonanie hydroizolacji dna misy fontanny z produktów MAXSEAL FLEX 
jest produktem dwuskładnikowym na bazie cementu i odpowiednio dobranych 



wypełniaczy oraz żywicy syntetycznej. Służy do wykonywania elastycznych powłok o 
właściwościach uszczelniających, wodoodpornych i ochronnych 
.ZASTOSOWANIE 
•Wodo-uszczelnienie wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych i konstrukcji 
budowlano inżynierskich.  
•Zabezpieczenie przeciw karbonatyzacji konstrukcji betonowych. •Izolacja balkonów i 
tarasów.  
•Wodoodporne i ochronne powłoki silosów, chłodni kominowych, zbiorników na wodę 
pitną, zbiorników oczyszczalni ścieków.  
•Jako powłoka wodoodporna na konstrukcje betonowe, żelbetowe i murowane. 
•Szczególnie zalecany do wykonywania powłok powierzchni narażonych na zarysowania 
i konstrukcji obciążonych dynamicznie. 
 •Izolacja fundamentów. 
 •Nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi i zwierząt. 
ZALETY 
•Powłoka elastyczna o właściwościach wodoszczelnych i wodoodpornych.  
•Zabezpiecza konstrukcje betonowe przed karbonatyzacją.  
•Pozwala na „oddychanie” podłoża.  
•Duża trwałość i łatwość wykonania.  
•Zabezpiecza przed parciem bezpośrednim i ujemnym (odrywanie) wody. 
 •Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych.  
•Odporność na stały kontakt ze ściekami lub wodą.  
•Elastyczność powłoki, pozwalająca na mostkowanie zarysowań konstrukcji 
wynikających z jej pracy. 
 •Odporna na promienie  
.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
•Podłoże powinno być czyste i wystarczająco nośne. 
 •W przypadku występowania wykwitów solnych konstrukcję należy zabezpieczyć przed 
dalszą ekspansją związków soli na powierzchnię konstrukcji.  
•Usunąć luźne i zniszczone fragmenty aż do „zdrowego” betonu. 
 •Usunąć warstwę mleczka cementowego.  
•Usunąć wszelkie substancje mogące mieć wpływ na przyczepność powłoki do podłoża. 
Do czyszczenia podłoża zaleca się stosowanie piaskowania lub hydropiaskowania. 
•Wszystkie ubytki i pęknięcia naprawić jednym z materiałów: MAXREST, MAXRITE i 
MAXPLUG (w przypadku rys i pęknięć przewodzących wodę)  
•Miejsca, w których występują niekonstrukcyjne elementy stalowe powinny zostać 
rozkute, a elementy wycięte na głębokość min. 2 cm . Ubytki należy uzupełnić jedną z 
zapraw podanych powyżej.  
•Wszelkie naroża wklęsłe typu podłoga – ściana powinny zostać rozkute, tworząc bruzdę 
2 x 2 cm . Bruzdę należy wypełnić jedną z wymienionych wyżej zapraw. Z zaprawy 
należy wyprofilować półokrągłą fasetę o promieniu 3 cm . Naroża wypukłe należy 
sfazować.  
• Po piaskowaniu podłoże należy odkurzyć i zmyć starannie wodą. 
 •Podłoże musi być nasączone kapilarnie wodą. 
 Przed wykonaniem powłoki powierzchnia powinna być matowo – wilgotna. 
 
UWAGA: DOKŁADNE OCZYSZCZENIE ORAZ NAWILŻENIE PODŁOŻA STANOWI 
PODSTAWOWY WARUNEK PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA IZOLACJI. 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁUMAXSEAL FLEX jest materiałem dwuskładnikowym. 
Odpowiednio przechowywany MAXSEAL FLEX (składnik cementowy) nie powinien 
posiadać grudek i zbryleń. Po otworzeniu opakowania starać się zużyć jego zawartość. 
MAXSEAL FLEX – cement rozrabiany jest żywicą syntetyczną – MAXSEAL FLEX, aż do 
uzyskania odpowiedniej konsystencji. Materiał występuje w dwóch odmianach: drobno- i 
grubo-ziarnistej. Odmiana gruboziarnista zalecana jest do wykonywania zabezpieczeń 
balkonów, chodników i tarasów. Płyn zarobowy Płynem zarobowym jest MAXSEAL 



FLEX żywica, dostarczana w komplecie ze składnikiem sypkim. Przygotowanie masy. 
Do czystego pojemnika wlać ¾ zawartości opakowania żywicy, pozostałą ilość dolewać 
w trakcie mieszkania aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Do płynu zarobowego 
wsypywać porcjami MAXSEAL FLEX stopniowo mieszając. W trakcie mieszania zaleca 
się używanie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem MAXMIXER. Gotowa masa nie 
może posiadać grudek. W przypadku zbyt dużego napowietrzenia mieszanki odstawić ją 
na 5 – 10 minut w celu odpowietrzenia. Następnie krótko wymieszać i przystąpić do 
wykonywania powłoki  
NAKŁADANIE I PIELĘGNACJAMAXSEAL FLEX nakłada się szczotką typu MAXBRUSH 
o sztywnych włóknach nylonowych, które ułatwiają wypełnienie wszelkich porów i 
wklęsłości. Do nakładania można też używać metalowych pac. Masę nakładać tak, aby 
uzyskać ciągłą jednolitą powłokę. Daną warstwę nakładać w jednym kierunku. Jeżeli w 
trakcie powlekania podłoże zbyt szybko wysycha (nakładany materiał wałkuje się) 
można je zrosić wodą pamiętając jednak, aby było one matowo – wilgotne bez wody 
zastoiskowej. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 16 –24 godzin przed 
nałożeniem drugiej, lecz nie dłużej niż 3 dni. Drugą warstwę nakładać w kierunku 
prostopadłym do pierwszej. Całkowite zużycie materiału na wykonanie powłoki powinno 
mieścić się w przedziale 2,5 – 3,0 kg/m2 . Materiał powinien być nakładany w dwóch lub 
trzech warstwach o grubości nie większej niż 1,5 mm każda. Zabezpieczenie rys i 
styków W przypadku rys prostopadłych o rozwartości 1 mm wykonać powłokę z 
MAXSEAL FLEX o minimalnej grubości 2 mm . Rozwartość rysy, przy której następuje 
początek pękania powłoki z MAXSEAL FLEX o grubości 2 mm wynosi 1,2 mm . Przy 
wykonywaniu powłoki uszczelniającej na styku posadzka – ściana zaleca się 
wzmocnienie siatką pierwszej warstwy powłoki. Pielęgnacja Wykonaną powłokę chronić 
przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu powłokę po wstępnym związaniu można 
delikatnie zrosić wodą. Pielęgnację należy wykonać starannie i równomiernie, aby 
uniknąć przebarwienia powłoki. Zabiegi pielęgnacyjne niezbędne są także w przypadku 
występowania niskich temperatur. Należy wówczas powleczoną powierzchnię 
nagrzewać w celu utrzymania, do momentu zakończenia wiązania, temperatury 
otoczenia i podłoża min. 5°C. 
 
2.1. Odbiór materiałów na budowie  

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i 

kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić 

oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia itp.).  

3.0 Składowanie materiałów  

Wszystkie materiały muszą być składowane w suchych pomieszczeniach zabezpieczone 

przed zawilgoceniem.  

4.0. Sprzęt   

Roboty montażowe należy wykonywać sposobem ręcznym sprzętem Wykonawcy, w tym 

giętarka do rur, piła do cięcia metalu i gwintownice, lub przyjecie systemu do obróbki 

systemu rur metalowych.  

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i 

narzędzia pomocnicze:  

- do przygotowania podłoża  
- młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia  



   hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo ściernego, termometry  
   elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości   
     podłoża,  
- do przygotowania zapraw 
 - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,  
- do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie,  
    mechaniczne natryskiwacze,  
- do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach  
- nożyczki, nożyce, noże,  
- do zgrzewania 
 - butle propan-butan z palnikiem, 
- do układania materiałów rolowych  
- urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.  
- izolację mocować do podłoża za pomocą kotew, śrub lub innych łączników  
   gwarantujących  skuteczność łączenia.  
 
5.0 Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu kołowego 

zaakceptowanego przez Inspektora.  

6.0 Wykonanie robót  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

przebudowaniem instalacji wodociągowej i kanalizacji oraz jej uszczelnieniem.  

6.1. Roboty przygotowawcze  

Wytyczenie lokalizacji instalacji wodociągowej  fontanny, ustalenie miejsc usytuowania 

przyborów i armatury. - do budowy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń,  

6.2. Roboty montażowe  

Roboty prowadzić z zachowaniem wytycznych zawartych w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” „Wymaganiami technicznymi 

COBRTI INSTAL”, zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL”, zeszyt 12 – Warunki 

techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Roboty należy wykonać 

zgodnie z projektem i przepisami BHP.  

7.0 Kontrola jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, stosowanych 

materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do poniższego zakresu robót. Dla 

Instalacji zasilania w wodę należy dokonać próby ciśnieniowej w zakresie 0,6 Mp oraz 

dokonać badania wody pod względem sanitarno-epidemiologicznym (parametry 

bakteriologiczne i właściwości fizykochemiczne). 

 Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:  
- jakość użytego materiału,  
- atesty na materiały i urządzenia, 



- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
 - oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny  
- aprobaty techniczne lub certyfikaty,  
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,  
- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych, 
 - jakość i trwałość wykonanych robót,  
- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
 - protokoły z pomiarów i badań.  
 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca.  

8.0 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać według założeń przyjętych w 

przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeniach ustalonych z 

Zamawiającym. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz 

podanie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte 

umową oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 

uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem 

nadzoru. Jednostką obmiaru w robotach podsypkach i wypełnieniach jest 1 m3 . 

Jednostką w robotach montażowych jest kompletna instalacja.  

9.0 Opis sposobu odbioru robót budowlanych  

Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez inwestora z udziałem Inżyniera, po 

całkowitym zakończeniu prac i dokonaniu prób instalacji. Powyższe roboty podlegają 

następującym odbiorom:  

1) Odbiór częściowy, 

 2) Odbiór ostateczny końcowy. Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość 

do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i 

jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego 

zamówienia. Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony 

w/g wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z 

uwzględnieniem następujących elementów:  

- protokołów odbiorów częściowych, 
 - terminowości wykonania robót, 
 - przepisów obowiązującego prawa budowlanego,  
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 
 - protokołów z pomiarów i badań,  
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem  
10. Podstawa płatności  



Podstawę płatności stanowi komplet w robotach demontażu i montażu instalacji 

zasilających tryskacze wraz z robotami hydroizolacyjnymi. Cena obejmuje materiały, 

dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną.  

11. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji 

przetargowej  

11.1 Katalogi  

Katalog rur i kształtek;  
Katalog armatury wodociągowej; 
 Katalog przyborów sanitarnych; 
11.2. Normy  
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia  
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.  
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.  
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe ZAT/97-01-005 Zalecenia do 
udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego (polichlorku winylu) 
(PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wodyCentralny Ośrodek 
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.  
 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór  
PN PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-8 l/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk.  
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: 
Postanowienia ogólne  
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.  
PN-EN121019:2003 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. 
Wymagania, Metody badań i ocena zgodności. 
 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
 
 

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

REMONT  REMONTU  FONTANNY OSIEDLOWEJ  „KON „ W KONINIE-ROBOTY 

KAMIENIARSKIE -45453000-7  45453100   

1.0. WSTĘP 

 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

kompleksowego odbioru robót konserwatorskich obejmujących obróbkę kamienia z  

granitu zastosowanych do odtworzenia elementów zniszczonych i przewidzianych do 

wymiany w całym zespole fontanny „Koń „ w Koninie.  

1.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót remontu  fontanny  osiedlowej „Koń „ w Koninie.  

1.1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie  zabudowy i montażu elementów  z płyt granitowych  

fontanny osiedlowej „Koń „ w Koninie ,na Placu Niepodległości oraz ul Dworcowej w 

kolorystyce zgodnej z istniejącymi  zabudowanymi elementami.. W pierwszej kolejności 

należy dokonać przeglądu istniejącej obudowy kamiennej z  granitu  i w ramach prac 

naprawczych należy wymienić wszystkie zużyte elementy i je odtworzyć. Pozostałe 

elementy obudowy należy przywrócić do stanu umożliwiającego ich wieloletnie 

użytkowanie lub utylizować jako bezużyteczne. Nowe elementy kamienne jak np. granit 

do okładzin  misy fontanny ,oraz podstawy głównej , należy przygotować zgodnie z 

projektem budowlanym, specyfikacją techniczną oraz operatywną decyzją Inspektora 

Nadzoru lub Projektanta.  

1.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i 

aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Z 

wykonanych prac należy wykonać dokumentację powykonawczą  

2.0. MATERIAŁY  

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub 

blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone 

przez jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały 

proszkowe zawierające cement należy chronić przed wilgocią, wodorozcieńczalne 

impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w 

zadaszonych magazynach. Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę (jeżeli 

nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 



szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 

przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 

których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład 

chemiczny wody.  

2.1. Materiał podstawowy na okładzinę zewnętrzną (wymiana płyt  misy fontanny ).  

W projekcie zaproponowano następujące rodzaje granitu: Maple-red-g562  oraz 
Bianco-new-cristal. Kamień na obłożenie niecki płytami dobrano pod względem 
spasowania kolorystyki do użytego w fontannie  granitu  w uzgodnieniu z Urzędem 
Miasta Konin Wykonawca przedstawi zakres i parametry rozkroju płyt w wariancie 
warsztatowym wpasowanym do boków zbiornika i cokołu pomnika oraz spadków niecki 
fontanny. Granit o powierzchni szlifowanej w płytach grubości 2 - 3cm - osadzanych w 
wybranej technologii. Właściwości granitu: materiał: skała magmowa głębinowa, barwy 
szarej oraz czerwonej  .Właściwości fizyczne:  
Gęstość objętościowa - 2,30 - 2,75 g/cm3, 
Gęstość pozorna - 2,262 - 2,671 g/cm3, 
szczelność - 0,864 - 0,998, 
Wytrzymałość na ściskanie - 100 - 220 MPa, 
Ścieralność badana na tarczy Boehmego - 0,06 - 0,23, 
Nasiąkliwość wagowa - 0,1 - 0,7%, 
Twardość według skali Mohsa - 6 - 7. 
Materiały czyszczące, scalające, wypełniacze i zabezpieczające,  

2.2. Materiały na okładzinę wewnętrzną (podstawa pod figurę „konia”).  

W projekcie zaproponowano następujące rodzaje granitu:.Maple-red-g562  oraz 
Bianco-new-cristal.  Kamień na obłożenie  podstawy cokołu głównego dobrano pod 
względem spasowania kolorystyki do użytego w fontannie  granitu   w uzgodnieniu z 
Urzędem  Miasta  Konin. Wykonawca przedstawi zakres i parametry rozkroju płyt w 
wariancie warsztatowym wpasowanym do obudowy zewnętrznej  cokołu pomnika . 
Granit o powierzchni szlifowanej w płytach grubości 2 - 3cm - osadzanych w wybranej 
technologii. Właściwości granitu: materiał: skała magmowa głębinowa, barwy szarej oraz 
czerwonej , właściwości fizyczne:  
Gęstość objętościowa - 2,30 - 2,75 g/cm3, 
Gęstość pozorna - 2,262 - 2,671 g/cm3, 
szczelność - 0,864 - 0,998, 
Wytrzymałość na ściskanie - 100 - 220 MPa, 
Ścieralność badana na tarczy Boehmego - 0,06 - 0,23, 
Nasiąkliwość wagowa - 0,1 - 0,7%, 
Twardość według skali Mohsa - 6 - 7. 
Materiały czyszczące, scalające, wypełniacze i zabezpieczające,  

2.3. Pasta do czyszczenia granitu 

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagęstnikiem. 

Rozpuszcza w sposób delikatny, ale bardzo skuteczny, zabrudzenia na powierzchni 

porowatych, mineralnych materiałów budowlanych jak tynk mineralny, klinkier, cegła i 

kamień naturalny. Wskutek niewielkiej kwasowości pasty ubytek substancji czyszczonej 

jest bardzo mały. Wstępne zmoczenie powierzchni jest zalecane jedynie w przypadku 

wysokich temperatur. Przy stosowaniu na granicie zawierającym dużo żelaza (np. na 

piaskowcach żółtych) nie następuje pogłębienie koloru. Ciemne rodzaje kamienia mogą 

ulec rozjaśnieniu w wyniku długiego czasu pozostawiania pasty na elewacji. Zalecamy 

wykonanie powierzchni próbnych. Tiksotropowy charakter preparatu umożliwia czyste i 



sprawne wykonanie prac, materiał nie spływa. Dane techniczne: Nie zawiera kwasu 

solnego, Nie zawiera wolnego kwasu fluorowodorowego Odczyn pH: 5; Lepkość: 1200 

mPa•s; Nośnik: woda; Wygląd: tiksotropowa pasta Czyszczenie narzędzi: czyścić na 

świeżo czystą wodą. Rodzaj opakowania: Pojemniki z tworzywa sztucznego 1 kg, 5 kg i 

30 kg. Trwałość podczas składowania: W zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w 

miejscu chłodnym ale chronionym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy. Preparat 

posiada atest higieniczny PZH.  

2.4. Organiczny preparat do wzmacniania materiałów mineralnych  

Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; tynku, cegły, kamienia, zawierający 

rozpuszczalniki organiczne, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE). 

Niski stopień wytrącania żelu: 10% („preparat miękko wzmacniający“). Reaguje ze 

znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią atmosferyczną. Wytrąca się 

przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel dwutlenku krzemu stanowiący 

spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje utracone w wyniku wietrzenia 

spoiwo pierwotne. Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie zależy od temperatury i 

wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% względnej wilgotności powietrza) 

wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 tygodniach. Dane 

techniczne w momencie dostawy: Zawartość estrów etylowych kwasu krzemowego: ok. 

20 % wag.; System katalizatora: neutralny Gęstość przy 20°C: 0,79 kg/l Kolor: 

bezbarwny - lekko żółtawy Zapach: typowy; Dane techniczne po zastosowaniu: Ilość 

wytrąconego żelu: ok. 100 g/l Uboczny produkt reakcji: etanol (ulatnia się). Czyszczenie 

narzędzi: Narzędzia muszą być suche i czyste. Po użyciu oraz przed dłuższymi 

przerwami w pracy należy je dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem V 101. Rodzaj 

opakowania: Pojemniki z blachy ocynkowanej 30 l. Trwałość podczas składowania: W 

zamkniętych, oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym przed mrozem, 

chłodnym i suchym można składować przez co najmniej 1 rok. Preparat reaguje z 

wilgocią, dlatego napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po pobraniu 

materiału. Preparat posiada atest higieniczny PZH. 

 2.5. Nieorganiczny preparat do wzmacniania materiałów mineralnych 

 Preparat do wzmacniania materiałów mineralnych; cegły i kamienia. Ester etylowy 

kwasu krzemowego bez dodatków hydrofobizujących. Nie zawiera rozpuszczalników 

organicznych. Reaguje ze znajdującą się w systemie porów wodą względnie z wilgocią 

atmosferyczną. Wytrąca się przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony żel 

dwutlenku krzemu stanowiący spoiwo. Mineralne spoiwo krzemionkowe zastępuje 

utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne. Szybkość reakcji wytrącania żelu silnie 

zależy od temperatury i wilgotności. W normalnych warunkach (20°C / 50% względnej 

wilgotności powietrza) wytrącanie spoiwa krzemionkowego jest zakończone po ok. 3 

tygodniach. Z litra preparatu wytrąca się ok. 300g żelu krzemionkowego stanowiącego 

spoiwo. Dane techniczne w momencie dostawy: Zawartość estrów etylowych kwasu 

krzemowego: ok. 99 % wag. Gęstość przy 20°C w kg/l: ok. 1,0 Temperatura zapłonu: 

40°C Kolor: bezbarwny - lekko żółtawy Zapach: typowy dla estrów etylowych kwasu 

krzemowego System katalizatora: neutralny Czyszczenie narzędzi: Narzędzia muszą 

być suche i czyste. Po użyciu oraz przed dłuższymi przerwami w pracy należy je 

dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem. Rodzaj opakowania: Pojemniki z blachy 

ocynkowanej 5l, 30l i 200l 18 Trwałość podczas składowania: W zamkniętych, 



oryginalnych pojemnikach, w miejscu chronionym przed mrozem, chłodnym i suchym 

można składować przez co najmniej 1 rok. Preparat reaguje z wilgocią, dlatego 

napoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć po pobraniu materiału. Preparat 

posiada atest higieniczny PZH.  

2.6. Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elementów granitowych.  

Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elementów kamieniarskich  typu MAXREST 

,MAXRITE i MAXPLUG (lub równoważnych technologicznie ) charakteryzuje się wysoką 

przyczepnością, zarówno w stanie świeżym jak i po stwardnieniu. Dzięki swoim 

względnie niskim wytrzymałościom i korzystnemu stosunkowi wytrzymałości na zginanie 

do wytrzymałości na ściskanie jest w małym stopniu podatna na zarysowanie. Przy tym 

biała zaprawa spoinowa zawiera wapno a szara tras i cechuje się podwyższoną 

odpornością na siarczany. Stwardniała zaprawa jest w zasadzie niewrażliwa na wilgoć i 

przepuszczalna dla pary wodnej jak również odporna na wodę, czynniki atmosferyczne i 

mróz. Możliwe są modyfikacje uziarnienia i twardości w celu dostosowania do wymagań 

spoinowanej elewacji. Dane techniczne: Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3 Kolor: nr art. 

1026 szary tras, nr art. 1027 stara biel, nr art. 1029 odcienie specjalne / Zawartość 

porów powietrznych (% obj.): ok. 20 / Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do 

pary wodnej μ: ok. 15 / Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą. / Rodzaj 

opakowania: worek papierowy 30 kg Trwałość podczas składowania: Na drewnianych 

rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach 

ok. 6 miesięcy. / Produkt posiada atest higieniczny PZH.  

2.7. Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny 

 Wodny, hydrofobizujący środek impregnacyjny do mineralnych materiałów 

budowlanych. Emulsja silanów w wodzie. Dane techniczne w momencie dostawy: 

Substancja czynna: alkiloalkoksysilan. Zawartość substancji czynnej: ok. 10% wag. 

Nośnik: woda; Gęstość: 1,0 kg/l / Odczyn pH: neutralny; Wygląd: mleczny Dane 

techniczne po utworzeniu substancji czynnej: Zawartość polisiloksanów: ok. 10 % wag. 

Hydrofobowość: bardzo dobra / Nasiąkliwość w 24 cegła wapienno-piaskowa: 0,07 

kg/m2·h0,5 Zdolność dyfuzji pary wodnej: zapewniona / Odporność na promieniowanie 

ultrafioletowe: bardzo dobra Odporność na warunki atmosferyczne: bardzo dobra. 

Długotrwałość działania: bardzo dobra Odporność na alkalia: zapewniona / Wysychanie 

bez klejenia się: zapewnione Skłonność do brudzenia się: bardzo mała / Czyszczenie 

narzędzi: Urządzenia muszą być czyste. Po użyciu, jak również przy długich przerwach 

w pracy, należy je czyścić dokładnie wodą. Trwałość podczas składowania: W 

oryginalnych, zamkniętych pojemnikach, przy składowaniu w miejscu chłodnym, ale 

chronionym przed mrozem, co najmniej 6 miesięcy. Opakowanie: Kanister z tworzywa .  

2.8. Elastyczna, mineralna zaprawa uszczelniająca bezszwowa i bezspoinowa, 

mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca do stosowania na wszelkich 

nośnych, spotykanych w budownictwie podłożach.  

Wiąże z podłożem bez wstępnego gruntowania dyfuzyjna, odporna na mróz, 

promieniowanie UV i starzenie. Produkt ASCRET oraz ASOPLAST MZ (lub równoważny 

technologicznie ) Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienia pod wyłożeniami z płytek 

ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelność w pomieszczeniach o długotrwałym 

lub stałym obciążeniu wilgocią np. w łazienkach i kuchniach pomieszczeń mieszkalnych, 



w prywatnych i publicznych pomieszczeniach sanitarnych, jak również na balkonach i 

tarasach, basenach i otoczeniu basenów. W miejscach połączeń ścian i posadzki 

elastyczne uszczelnienie powierzchni należy wzmocnić taśmą uszczelniającą. Za 

odpowiednie podłoże uznaje się beton o gęstej strukturze. Podłoże musi być nośne, w 

znacznym stopniu równe, lekko porowate i o otwartej strukturze. Musi być pozbawione 

gniazd żwirowych, 20 nadlewek, spękań oraz ostrych krawędzi, kurzu i materiałów 

zmniejszających przyczeppność, np. oleju, farby, warstwy spiekowej oraz luźnych 

elementów. Można stosować jako warstwę sczepną na starych, związanych 

uszczelnieniach zawierających bitum. Zaprawę nanosić przez natrysk, szpachlowanie 

lub wcieranie pędzlem przynajmniej w dwóch warstwach. Drugi oraz kolejne etapy 

robocze można rozpocząć, gdy pierwsza warstwa uzyska wytrzymałość na obciążenie 

ruchem pieszym lub aplikację kolejnych powłok (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20 °C/63 %). 

Warstwa o równomiernej grubości osiągana jest przy użyciu kielni zębatej 4 -6 mm i 

późniejszym wygładzeniu. Należy unikać nanoszenia w jednym zabiegu ilości większych 

niż 2 kg/m², ponieważ z uwagi na wysoką zawartość środka wiążącego w warstwie 

uszczelniającej mogą powstawać rysy. Zaprawa dwuskładnikowa składająca się z 

suchej zaprawy na bazie cementu (składnik A) oraz dyspersji polimerowej(składnik B). 

Zużycie: od 3,5 kg/m2 ok 2 mm - do 4,5 kg/m2 ok 2,5 mm (w zależności od 

zastosowania). Dopuszczona przez PZH do kontaktu z wodą pitną. Aprobata techniczna 

ITB Nr AT-15-3187/2004 Aprobata techniczna IBDiM AT/2002-04-1406  

2.9. Woda 

 Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN- 88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł i zasolenie.  

3.0. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: - 

do przygotowania podłoża – narzędzia do usuwania zniszczonych fragmentów: młotki, 

przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, 

urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do 

czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem, - do nasączania preparatem do 

wzmacniania kamienia - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, urządzenia do 

natrysku bezpowietrznego (Airless), opryskiwacz butelkowy, kompresy, - do 

przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z 

pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z 

zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, - do nakładania impregnatu 

hydrofobizującego - niskociśnieniowe urządzenie natryskowe, opryskiwacz butelkowy. - 

do nakładania i obrabiania zapraw renowacyjnych - pędzel, kielnie, szpachla, paca 

pokryta porowatą gumą, cykliny, narzędzia kamieniarskie, kompresy itd., - do 

spoinowania – kielnia i kielnia spoinówka., - do scalenia kolorystycznego - pędzel,  

4.0. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 



materiałów. Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie robot zgodnie 

harmonogramem, zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wyroby do robot elewacyjnych 

szczególnie bloki lub płyty kamienne mogą być przewożone jednostkami transportu 

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Materiały w opakowaniach oraz 

materiały na paletach ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 

ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w 

trakcie przewozu. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na 

paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w 

opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 

jak: chwytaki, wciągarki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów sypkich 

workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 

pakowane w pojemniki, kontenery, kanistry należy chronić przed przemarznięciem, 

przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Czyszczenie powierzchni płyt granitowych  

Podstawowym założeniem technologii czyszczenia jest działanie tak delikatne jak to jest 

możliwe ale jednocześnie na tyle intensywne aby przyniosło odpowiedni efekt.  

- a/ dezynfekcja całej powierzchni fontanny porażonej mikroorganizmami silnym   
   biobójczym preparatem,  
- b/ demontaż kamiennych elementów obudowy studni fontanny poprzez poluzowanie  
   wiązań drewnianymi klinami,  
- c/ ostrożne usunięcie występujących metalowych kotew,  
- d/ zabezpieczenie kamiennych bloków i ułożenie ich na drewnianych paletach do  
   dalszej obróbki,  
- e/ oczyszczenie powinno polegać na usunięciu zabrudzeń bez naruszania struktury  
    materiałów budowlanych.  
 
Optymalną pod względem technicznym wybrana metodą czyszczenia jaką jest np. 
delikatne strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje się specjalnym 
urządzeniem (np. Rotec) przy użyciu możliwie delikatnych materiałów ściernych. W 
metodzie tej nie używa się środków chemicznych. Nośnikiem materiału ściernego jest 
mgła wodna przez co możliwe jest bardzo dokładne oczyszczenie bez niszczenia 
materiału budowlanego, czyszczone powierzchnie pozostają suche a otoczenie obiektu 
piaskowanego tą metodą, mniej zapylone niż w przypadku stosowania innych urządzeń. 



Typowe urządzenia do piaskowania stali i betonu nie nadają się do czyszczenia 
piaskowca. Alternatywną metodą jest czyszczenie przy użyciu specjalnej pasty i 
urządzenia do mycia wodą (najlepiej gorącą) pod ciśnieniem (np. Kärcher). Przed 
rozpoczęciem czyszczenia należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie mają 
być czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywając je folią polietylenową. Wadą metody 
chemicznej jest stosowanie wody, która może uruchomić sole znajdujące się w murze. 
Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na całej elewacji konieczne jest wykonanie 
prób. Można wykorzystać zastosowanie łagodnych detergentów oraz nisko stężonego 
kwasu fluorowodorowego (2-3%) Technologia czyszczenia pastą to nałożenie na suche 
powierzchnie zdemontowanych okładzin piaskowca pastę za pomocą pędzla lub wałka. 
Zużycie zależy od stopnia zabrudzenia, należy nanieść co najmniej 0,3 kg/m2 . Pasta 
powinna pozostawać na okładzinie piaskowca przez 3-5 minut. Miejscowe większe, 
intensywne zabrudzenia ręcznie przetrzeć szczotką, przed zmyciem wodą. Zmyć 
czyszczone powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie należy dobierać tak aby 
dokładnie usunąć pastę i zabrudzenia ale nie uszkodzić kamienia. Poza oczyszczeniem 
zabrudzeń należy mechanicznie usunąć odspojone fragmenty tynków oraz wydłutować 
wypełnienia spoin na głębokość co najmniej 2 cm.  
 
5.2 Renowacja 
 Przed uzupełnieniem ubytków w kamiennych  płyt granitowych, miejsca osłabione 
należy wzmocnić preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego powstrzymując 
proces złuszczeń powstałych w wyniku korozji mrozowej. Wzmocnienie powinno 
przywrócić materiałowi pierwotny profil wytrzymałości - nie może prowadzić do 
wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Płyty granitowe 
scalamy przy pomocy zapraw dobrze penetrującymi szczeliny i maksymalnie 
wypełniającymi wolne przestrzenie. Płyty kamienne, które uległy całkowitej degradacji 
odtwarzamy technikami kamieniarskimi na podstawie odwzorowania z innych 
odzyskanych elementów  granitu . Należy starannie dobrać kolorystykę kamienia, 
którego próbki zostaną zaprezentowane do akceptacji Inspektora nadzoru. Po 
oczyszczeniu elementów kamiennej obudowy należy je przygotować i zabezpieczyć do 
suchego montażu.  
 
5.3. Przygotowanie konstrukcji do montażu przed obłożenia kamieniem.  
 
Kolejnym równorzędnie ocenianym elementem konstrukcji fontanny powinna być 
żelbetowa wanna. Należy dokładnie ocenić stan jej zużycia i zdecydować o sposobie 
naprawy i odtworzenia. Należy skuć odspojone fragmenty budowli i zabezpieczyć 
elementy metalowe. Wykonać naprawy ślusarskie i wyeliminować korozje metalu i 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Odtworzyć gniazda montażowe dla możliwości 
ponownego obłożenia kamieniem. Na etapie odtwarzania niecki należy zabezpieczyć i 
zaizolować przewody sieci elektrycznej zasilającej reflektory. 
 
5.4. Odbudowa trzpienia żelbetowego.  
Należy całkowicie odtworzyć konstrukcję żelbetowej trzpienia żelbetowego ( podstawy 
głównej  ) fontanny należy wykonać zbrojenie trzpienia głównego i dokonać wylewki z 
betonu. W konstrukcję żelbetową należy wmontować elementy instalacji wodociągowej  
wraz z rurą przelewową. Dokonać wymiany powłoki pokrywającej wnętrze żelbetowej 
wanny i cokołu pomnika. Należy zaizolować przeciw wilgocią elastyczną 
cienkowarstwową zaprawą uszczelniającą przystosowaną dla wnętrz i zewnątrz 
zbiorników. Miejsca w narożnikach wewnętrznych, fasety uszczelniać wtapiając taśmę 
uszczelniającą. W trakcie wykonywania prac należy stosować systemowe rozwiązania 
uszczelnień, łączeń i obróbek. Należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie prac 
związanych z okładzinami czaszy fontanny. Przepusty zabezpieczyć kołnierzami pod 
zaprawy cienko - warstwowe o minimalnej szerokości na całym obwodzie 5 cm, 
wykonanymi z materiału nadającego się do klejenia, jak np. stal szlachetna, metal 



czerwony, PVC-U). W przypadku kołnierzy o niewielkich szerokościach (> 30 mm < 50 
mm) w obszarach przejściowych kołnierza zaleca się wklejenie kształtki (manszety) 
uszczelniającej przy użyciu elastycznych żywic poliuretanowych. . Przygotowanie i 

montaż zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN – 91/5- 10042, klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową jak: - czyszczenie - 
prostowanie prętów - ciecie prętów zbrojeniowych - odgięcia - Ogólne zasady obmiaru 
robót podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne Zbrojenie powinno 
zostać wykonane zgodnie dokumentacją projektową . Do montażu prętów zbrojenia 
należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązkowego. Dopuszcza sie 
stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe musza być przymocowane do prętów. Roboty betoniarskie musza być 
wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN –B – 06250 i PN –B-06251. Betonowanie 
można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem 
do dziennika budowy. Prace wstępne do betonowania : wykonanie deskowań wraz z 
usztywnieniem - dostarczenie mieszanki betonowej - układanie i zagęszczanie 
mieszanki betonowej - pielęgnacja betonu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru . Domieszki - ogólna przydatność ustalona normą. Całkowita ilość 
domieszek, o ile zostaną zastosowane nie powinna przekraczać dopuszczalnej 
największej ilości zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa 
niż 50 g (w postaci dostarczonej ) na1/kg cementu. Do betonu zbrojonego nie należy 
stosować chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku i soli. O ile Inspektor nadzoru 
uzna za konieczne należy określić konsystencje mieszanki betonowej dostarczonej na 
budowę 
 
5.6. Wytwarzanie i układanie, zagęszczanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać sie wyłącznie w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu Zakłada sie stosowanie betonu tzw. 
towarowego. Mieszanka powinna spełniać wymagania zawarte w dokumentacji 
projektowej oraz ST. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki 
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia 
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 
należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni na która spada . W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa mieszankę należy podawać za pomocą rury 
zsypowej (do wysokości 3,0m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać następujących wymogów :  
- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. 
 - przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy - przy betonowaniu oczepów , gzymsów, wsporników, zamków i 
stref przy dylatacyjnych stosować wibratory wgłębne Przy zagęszczaniu mieszanki 
należy stosować następujące warunki :  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę. Średnica 
buławy wibratora nie powinna być większa aniżeli 0,65 odległości miedzy prętami 
zbrojenia lezącymi w płaszczyźnie poziomej.  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5 - 
8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 –30 
s i wyjmować powoli w stanie wibrującym .  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora ; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 
0,5m. Zaleca się aby betonowanie konstrukcji niecki wykonać w jednokrotnym podejściu. 



Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione z Inspektorem nadzoru i Projektantem , a w prostszych 
przypadkach można sie kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
powierzchni elementu . Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez usuniecie z powierzchni luźnych okruchów betonu, warstwy szkliwa cementowego 
oraz zwilżenie wodą . Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania . W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego 
przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyć później niż w ciągu 3 
godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 200 C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Betonowanie 
konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 50C. W 
innych przypadkach konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru i szczegółowe określenie 
warunków betonowania, w tym między innymi składu i temperatury mieszanki itp. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczać miejsce robot za pomocą mat lub folii.  
 
5.7. Montaż płyt granitowych . 
Układanie kamiennych płyt granitowych w niecce fontanny można rozpocząć po 
dostatecznym związaniu lub wyschnięciu warstw hydroizolacji już na żelbetowej 
konstrukcji niecki fontanny. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płyt. Położenie płyt 
należy rozplanować uwzględniając ich wielkość, szerokość spoin oraz układ dylatacji. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płyt. Po nałożeniu 
zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić 
w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płyty 
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Większe płyty zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Należy 
przestrzegać podany przez producenta czas obrabialności i otwarty czas 
korygowalności. Szerokość spoin powinna być minimalna i wynosić np. 5 mm. Dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy 
także mocować profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie mogą być 
zanieczyszczone klejem lub zaprawą spoinującą. Po ułożeniu płyt na powierzchni 
poziomej montować płyty ścian bocznych. Szczegóły powinna określać dokumentacja 
projektowa. Czas, po którym można rozpocząć spoinowanie podany jest w szczegółowej 
specyfikacji technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym 
czasokresem jest okres 24 godziny. Jeżeli do klejenia okładzin ceramicznych stosowano 
klej dwuskładnikowy, czas do rozpoczęcia spoinowania nie powinien być krótszy niż 48 
godzin (dla warunków normalnych). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę 
do spoinowania po wyłożonej powierzchni pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płyt. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne może być lekkie zwilżanie ich 
wilgotną gąbką. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 



impregnującymi. Ostatnim etapem jest wypełnienie dylatacji elastyczna masą. Aby 
zapewnić właściwe warunki pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegać tylko do boków 
szczeliny dlatego należy stosować specjalne sznury wypełniające lub paski folii układane 
na dnie szczeliny. Jeżeli producent masy wypełniającej dylatacje zaleca stosowanie 
preparatu gruntującego podłoże, to należy najpierw zagruntować boki szczeliny a 
następnie umieścić w złączu sznur lub taśmę wypełniającą. Zalecany produkt do klejenia 
CERESIT CM-17 SUPER FLEXIBLE (lub równoważny technologicznie ). 
 
5.8. Prace dodatkowe : Kotwienie  
 Jeżeli konieczne kotwienie pękniętych elementów lub ich konstrukcyjne przytwierdzenie 
do elementu nośnego, należy zastosować system prętów spiralnych ze stali nierdzewnej 
stosownie do potrzeb np. o średnicy Ф 6 lub 8 lub 10 mm i osadzić na zaprawie 
kotwiącej nie powodującej naprężeń - zużycie ok. 0,25 l/mb pręta. Wymagana ilość 
kotew dla uzyskania pełnego scalenia spękanego bloku lub jego stabilizacji to min. 2 do 
4 sztuk. Fugowanie – Bloki kamienne po ich ustabilizowaniu należy spoinować 
elastyczną spoiną mineralną modyfikowaną emulsją żywicy epoksydowej. Po dokładnym 
zwilżeniu spoin zaprawę układa się ręcznie przez profesjonalnie przygotowanego 
rzemieślnika - mistrza budowlanego. Podczas stosowania wilgotność względna 
powietrza nie powinna być wyższa od 70%. Materiału nie wolno stosować przy 
temperaturach poniżej +5°C. Ok. 1,8 kg/l wypełnianej przestrzeni (1,566 kg składnika 
proszkowego i 0,234 składnika płynnego). Wiercenie. Otwory montażowe dla założenia 
reflektorów oświetlających postać Flisaka. Suchy montaż - wstępne spasowanie 
kamiennych bloków z możliwością jak najściślejszego ich przylegania. Instalacja 
reflektorów - zaizolowanie i wyprowadzenie przewodów elektrycznych oraz montaż 
odświeżonych reflektorów. Wymiana osłon zabezpieczających i podłączenie do prądu.  
 
6.0 Kontrola jakości robót  
 Kontroli jakości robót podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy 
wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według 
wymagań norm, decyzji konserwatora i Inspektora nadzoru. Systemy materiałów do 
renowacji wymagają utrzymania odpowiednich warunków technicznych, technologii i 
klimatu. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji 
poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy 
nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej 
temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do 
ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spełnione 
zostały następujące warunki:  Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony 
personel 

,  Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, 
przygotowania, nakładania 

, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.  Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę 
jakości wykonywanych prac: 

 - termometry powierzchniowe, - termometry do pomiaru temperatury powietrza, - 
przyrządy do pomiaru grubości warstw.  Każda dostarczona partia materiału musi być 
zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem 

 odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.  
 W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów 
zgodnie z 

 odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem.  
 Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych 
i atmosferycznych 



 warunków w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej 
dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.  
 
7.0. Obmiar robót  
Dla prac związanych z renowacją elewacji kamienia naturalnego w przyjętej technologii 
obmiar robót prowadzi się w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacji. Każdorazowo 
należy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zużycia materiałów.  
 
8. 0. Odbiór robót ulegających zakryciu.  
Odbiór końcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów , których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór ma polegać na sprawdzeniu: - zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja 
projektowa, - zgodności z dokumentacja projektowa liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, - rozstawu strzemion, - prawidłowości wykonania haków, złącz i długości 
zakotwień prętów, - zachowania wymaganej projektem lub normą otuliny zbrojenia. 
 
8.1. Odbiór podłoża po czyszczeniu  
Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio przed 
przystąpieniem do właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia 
zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu. Wymagany stopień 
oczyszczenia powinien być uzgodniony między stronami indywidualnie dla danego 
obiektu, na podstawie odpowiednio dużej powierzchni próbnej (co najmniej 1 m2 ).  
 
8.2. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione ST dały 
pozytywne wyniki. W trakcie wykonywania prac należy stosować systemowe 
rozwiązania uszczelnień, łączeń i obróbek. Należy zwrócić uwagę na staranne 
wykonanie prac związanych z okładzinami basenu. 
 
 9.0 Podstawy płatności  
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 /m3 wykonania robót 
według ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawcę i przyjętych przez 
Zamawiającego. W cenie kontraktowej jednostkowa obejmuje : - zakup i dostarczenie 
niezbędnych czynników produkcji zbrojenia i betonu, - wykonanie oczyszczenie 
deskowań - montaż elementów - przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki 
betonowej , zagęszczenie , pielęgnacja - wykonanie w konstrukcji wszystkich 
niezbędnych otworów również wynikających dla instalacji, - rozbiórkę deskowań, 
rusztowań pomostów - oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie będących własnością 
Wykonawcy materiałów rozbiórkowych. - wykonanie badan i pomiarów kontrolnych 
zastosowanych materiałów  
 
10. Przepisy związane  
PN – ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie IDT – ISO 6935-1:1991 
PN –ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania  
PN – ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT – ISO 6935-2:1991 Pręty 
żebrowane  
PN –ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania 2/AK:1998/Ap1:1999  
PN82/H- 93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki:1.Bl4/91 
poz.27 2.Bl8/92 poz.38, Zmiany 1.Bl4/84 poz.17  
PN-B-06251 Roboty betonowe i 1elbetowe. Wymagania techniczne Zmiany PN-H-
84023-06?A1:1996 Stal określonego stosowania. 



 PN –EN 197-1 Cement . Skład , wymagania i kryteria dla cementu powszechnego 
użytku .  
PN –EN 196 –1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości  
PN –EN 196 –2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  
PN –EN 196 –3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania I stałości 
objętości.  
PN –EN 196 – 6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia  
PN –EN 206 -1 Beton cześć 1: Wymagania , własności, produkcja i zgodności  
 PN-B-06265 Krajowe uzupełnienie  
PN-EN206-1 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

REMONT  REMONTU  FONTANNY OSIEDLOWEJ  „KON „ W KONINIE –ROBOTY 

ELEKTRYCZNE  - 45310000-3 

1.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
1.1.Zabudowa oświetlenia fontanny 
 Oprawy do wbudowania w dno fontanny (do pracy w zanurzeniu)  
-Oprawy basenowe wodoszczelne  IP 68 12V  z żarówką LED 14W 1100 lm barwa  biała    
  typu euro szt. 4 
-oprawy  n/b wodoszczelne  projektowane LED IP 68  12V z żarówką  LED 7W barwa   
  biała 120 KANLUX AKVEN 25720 
 
1.2. Montaż  urządzeń i instalacji  
 
Do każdej oprawy oświetleniowej basenu , doprowadzić należy giętki przewód 
ciepłoprądowy  H07BN4-F 450/750 V 2 X 2,5MM2 . Projektowany kabel należy  układać 
po trasach istniejącego przewodu . Kable niskiego napięcia powinny być układane na 
głębokości 0,7 m, oświetleniowe 0,6 m. Głębokość rowu kablowego 0,9 m (0,8 m); na 
dno rowu  należy  nasypać 10 cm podsypkę z piasku. Kable dla uniknięcia naprężeń 
powinny być ułożone linią falistą z zapasem około 1-3% długości wykopu. Ponadto 
Należy pozostawić zapasy kabli przy mufach, przepustach, latarniach i wejściach do 
stacji - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na kable Należy nasypać 10 cm warstwę 
piasku, następnie 30 cm warstwę ziemi rodzimej i przykryć folią koloru niebieskiego. 
Ziemię ubijać warstwami. Szerokość rowu dla ułożenia jednego kabla wynosi 40 cm, 
dwóch - 60 cm itd. Odległość pomiędzy kablami stanowiącymi jedną linię nie powinna 
być mniejsza niż 10 cm, natomiast odległość od innych kabli nie może być mniejsza niż 
10 cm przy zastosowaniu przegród, lub 25 cm bez przegród. Na skrzyżowaniach z 
innymi urządzeniami podziemnymi oraz przy przejściach pod jezdnią lub chodnikiem, 
kable układać w rurach ochronnych typu "AROT" DVK 75 zgodnie z opisem na rzutach. 
W przypadku wykonywania przejść pod jezdnią metodą przeciskową należy stosować 
rury ochronne "Arot" SRS-110. Na skrzyżowaniach z siecią cieplną kable układać w 
rurach stalowych o średnicy jw., dodatkowo stosując izolację termiczną - dwie warstwy 
płyt z witropianu. Przy mufach, przepustach oraz co 10 m w trasie, na kablach powinny 
być oznaczniki, zaopatrzone w trwałe napisy, wymagane normą. Kable Należy układać 
w temperaturze nie mniejszej od podanej przez producenta. Wykonawca powinien zlecić 
wytyczenie tras uprawnionemu geodecie.  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi wymienionymi w 
punkcie 10. 
 Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 
- projekt budowlano-wykonawczy;  
-plac budowy;  
-miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy 
 
 Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 
umieścić tablicę informacyjną określającą:  
-numer pozwolenia na budowę; 
- adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;  
-nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót;  
-imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru; 
numery telefonów alarmowych. 
 
 3.0. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA  
Zgodnie z zapisami ogólnymi  specyfikacji technicznej. Kontrola jakości robót winna być 
przeprowadzana na bieżąco przez Inspektorów Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna 



być zgodność z wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót 
oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca opowiada za kontrolę jakości robót, jakość 
materiałów sprzętu, narzędzi i urządzeń stosowanych w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przeprowadzania 
pomiarów w okresach gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien 
posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie norm i potwierdzające poddanie 
okresowym badaniom stosowane w trakcie robót przyrządy pomiarowe. Wykonawca 
ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrządów i urządzeń pomiarowych, 
oraz jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Wykonawcy próbek 
wbudowywanych materiałów. Wszelkie badania i pomiary winny być prowadzone 
zgodnie z wymaganiami norm lub procedurami określonymi w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji odbioru robót. W szczególności podczas realizacji robót budowlano-
montażowych należy zwracać uwagę i przestrzegać: - domiarów, wytyczeń, przebiegu 
rurociągów tras kablowych, przewodów instalacyjnych; - wymagań technologii 
wykonywanych robót określonych przez dostawcę produktu takich jak gramatura, 
temperatura zewnętrzna powietrza, zachowanie proporcji poszczególnych składników; - 
dokładności wymiarowej wykonania robót ziemnych, murowych, wykończeniowych, 
lokalizacji urządzeń; - wykonania prób technicznych rurociągów, materiałów, osprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich określonych 
procedurami, przepisami i dokumentacja projektową badań i prób i załączyć protokoły  
tych badań do dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z protokołem 
końcowym odbioru robót. Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości materiałów, 
próbek, technologii ich wytwarzania, kierunku pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia 
niezgodności sprzeciwić się wbudowaniu materiału lub urządzenia. Zamawiający ma 
prawo dopuścić do wbudowania tylko te materiały i urządzenia które posiadają certyfikat 
zgodności, aprobatę techniczną, certyfikat lub znak bezpieczeństwa wystawione przez 
uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub zagraniczne. Materiały nie posiadające 
wymienionych dokumentów nie mogą być użyte w procesie realizacji zadania. 
 
 4.0. WYMAGANIA DLA OBMIARÓW ROBÓT  
 
Obmiaru robót należy dokonać na podstawie przedmiaru opracowanego wraz z 
dokumentacją projektową (projektem budowlano-wykonawczym). Obmiar robót jest 
wykonywany przez Wykonawcę i przedstawiany Zamawiającemu do akceptacji. 
Procedurę obmiaru przeprowadza się po kolejnym etapie zrealizowanych robót lub z 
częstotliwością określoną w umowie i warunkującą rozliczenie finansowe etapu robót 
wykonanych. Warunkiem niezbędnym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robót 
jest dokonanie i przedstawienie Zamawiającemu obmiaru robót zanikających. Obmiaru 
robót zanikających dokonuje się w trakcie wykonywania tych robót. W przypadku 
obmiaru robót nietypowych dla objętości lub powierzchni należy do obmiarów dołączyć 
dodatkowa dokumentację potwierdzającą prawidłowość ich wykonania. Jednostką 
obmiarową jest: - dla robót rozbiórkowych m3 - dla robót murowych m3 - dla robót 
wykończeniowych m2 - dla osprzętu, szt. - dla prac konserwatorskich dcm3 
 
 5.0. ZASADY ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji technicznej. W procesie realizacji robót 
wyróżniamy następujące rodzaje odbioru:  
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
- odbiór częściowy  
- odbiór końcowy  
- odbiór ostateczny  
 



Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Jest to odbiór wszystkich robót które 
w trakcie realizacji zadania ulegają zakryciu. Stanowią one najczęściej niezależny etap 
w procesie budowy lub remontu. Należy go wykonać po zakończeniu robót zanikających 
w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu robót. Należy go 
dokonać tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  
Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego 
na zgłoszenie odbioru przez Wykonawcę zapisem w dzienniku budowy. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć, odkopać lub dokonać czynności 
umożliwiających dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgłoszenia ich do 
odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  
 
Odbiorowi robót zanikających podlegają między innymi: 
 - odbiór materiałów na budowie 
 - wykonanie wykopów 
 - wykonanie izolacji  
- wzmocnienia konstrukcji  
- połączenia rurociągów  
- wykonanie przejść przez przegrody 
 - zabezpieczenia ppoż. konstrukcji  
- ułożenie kanałów i przepustów  
- próby szczelności 
 
 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy dotyczy głównie oceny wykonanych części robót stanowiących etap w 
realizacji prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru danej branży na zgłoszenie 
pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.  
 
Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy dotyczy całości wykonanych robót pod kątem ich rzeczywistego 
zakresu, ilości, jakości oraz wartości. Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru jest 
dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja 
odbioru. Odbiór końcowy przez komisję odbioru dokonywany jest przy udziale 
Wykonawcy. Komisja ocenia zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową, 
ilością określona w przedmiarze robót, jakością określoną w warunkach odbioru, 
rodzajem i klasą wbudowanych materiałów i urządzeń. Komisja ma prawo przerwać 
czynności odbiorowe, określić zakres robót poprawkowych i termin ich wykonania. 
Komisja odbioru ma prawo odrzucić wykonanie robót jako niezgodne z zakresem, lub 
obniżyć wartość robót w przypadku niemożliwości usunięcia usterek lub dokonania 
naprawy wykonanych robót Odbiorowi końcowemu podlegają: - ostatecznie wykonane 
roboty budowlane - jakość połączeń i podłączenia urządzeń technologicznych - 
sprawność urządzeń, Dokumentem końcowym zakończenia robót jest protokół zdawczo-
odbiorczy podpisany przez strony umowy. 
 Załącznikami do protokołu są: 
 - protokoły odbiorów częściowych  
- protokoły prób i pomiarów  
- dziennik budowy 
 - dokumentacja powykonawcza Projekt budowlano 
- instrukcje obsługi urządzeń  
- protokoły sprawności zadziałania instalacji 
 - karty gwarancyjne dla wbudowanych urządzeń 
 - inwentaryzacja geodezyjna dla robót zewnętrznych  
 
Odbiór ostateczny. 



 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu wad i 
usterek zgłoszonych Wykonawcy przy odbiorze końcowym i wpisanych do protokołu 
zdawczo-odbiorczego. Dotyczy on również wszystkich robót wykonywanych w okresie 
obowiązującej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
 
 6.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 Informacje ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy. Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji 
projektowej. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: - 
koszt roboczogodziny wraz z narzutami, - koszt zastosowanych materiałów wraz z 
kosztami zakupu, - koszt magazynowania i transportu na teren budowy, - koszt pracy 
sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - obowiązujące podatki 
obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 
 
7.0.UWAGI KOŃCOWE  
Wykonanie robót należy powierzyć przedsiębiorstwu wyposażonemu w odpowiedni 
sprzęt oraz dysponującemu odpowiednio wyszkoloną kadrą techniczną. Wszystkie 
materiały użyte do prac powinny posiadać atesty jakości a osoby kierujące wykonaniem 
powinny mieć uprawnienia budowlane. Przy pracy należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
8.0 POWOŁANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY I NORMY 
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r (Dz.U. Nr 163, poz. 1364) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 
690, Nr 33/03 poz. 270)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września2003 r.w sprawie 
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca2002 r.w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881). 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.04.204.2087). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26września2003 r. w sprawie ogólnych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 póz. 1650)PN-83/B-02482 
Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.PN-63/B-06251 Roboty 
betonowe i żelbetonowe. Wymagania techniczne.PN-68/B-10020 Roboty murowe z 
cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i 
materiałów drewnopodobnych. Konstrukcje PN-IEC 60364-1:2000Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-
4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC 60364-4-42:1999Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC 60364-4-43:1999Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. PN-IEC 60364-4-46:1999Instalacje elektryczne 



w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. PN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. PN-IEC 60364-5-51:2000Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia 
ogólne. PN-IEC 60364-5-52:2002PN-E-04700:1998/Az1:2000Urządzenia i układy 
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1)PN-IEC 60364-6-61:2000Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  
 
 
 
 
 


